Градински инструменти RACO
Тройка за градината
Комплектът съдържа най-популярните инструменти, които са
необходими за градината.
RT53/146 Градинска ножица с алуминиеви дръжки и прецизно
наточено острие. За рязане на клонки до 16 мм. Дължина 200 мм.
53632 двойна тел за превързване 20 м.
RT55/382 Струйник с конектор ½

RT 53-139
Лозарска ножица - дължина 210 мм.
Икономичен тип. Карбоново острие, термично обработено.
Алуминиеви дръжки с винилово покритие.
Лесно застопоряване с палец.

RT 53-154
Подсилена овощарска ножица - дължина 205 мм.
Специално качество. Нов подобрен модел.
Атрактивен дизайн, удобeн за работа.
Острието е от висококачиствена стомана, прецизно
заточено, гарантиращо дълго време чисто рязане,
неръждаемо. Горното острие е с покритие от Hitekflon. Ръкохватките са
подсилени, лесно се застопорява. Има каишка за китката.
RT53/211 Експертно качество. Вълнообразно острие,
покрито с Hitekflon.
Здрави стоманени тръбни рамене. Удобни ръкохватки.
Обща дължина 600 мм. Дължина на острието – 225 мм.
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1. 53577 Градинска лопатка. Обща дължина 295 мм. Стоманена емайлирана
работна част. Дървена дръжка.
2. 53578 Лопатка за разсаждане. Обща дължина 295 мм.Стоманена
емайлирана работна част. Дървена дръжка.
3. 53579 Ръчен култиватор. Обща дължина 295 мм.Стоманена емайлирана
работна част. Дървена дръжка.
4. 53580 Вилица за плевели. Обща дължина 280 мм.Стоманена емайлирана
работна част широка 80 мм.. Дървена дръжка.
53675Н Универсални връзки. Подходящи за всякакви растения.
Направени са от гъвкав полиетилен.

55203-70 Бърз конектор за маркуч „стандарт” ½”
Опаковка – кутия 70 бр.
55204-60 Бърз конектор за маркуч „стандарт” 3/4”
Опаковка – кутия 60 бр.
55205-70 Бърз конектор за маркуч „автостоп” ½”
Опаковка – кутия 70 бр.
55206-60 Бърз конектор за маркуч „автостоп” ½”
Опаковка – кутия 60 бр.
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55211-100 Съединител „кръпка” 1/2
55212 – 50 Съединител „кръпка” 3/4”

55381-60 Регулируем струйник.

55223-С Бърз адаптер за свързване с чешма. Стоманена
скоба за затягане.

55260-В Уплътнители.

RT55/312С Многостепенен струйник с
конектор «оригинал-плюс» ½.
Покрит с мек синтетичен материал TPR.
Лесно се превключва от сбита струя към фина мъгла.

RT55/315С Мултифункционален ръзпръсквач с конектор
«оригинал-плюс» ½
Покрит с мек синтетичен материал TPR. 4 – типа на
ръзпръскване, от лека или сбита струя
към фина мъгла.
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RT55/528С Мултифункционален
разпръсквач със стандартен конектор ½
Покрит с мек синтетичен материал TPR.
4 – типа на ръзпръскване, от лека или
сбита струя към фина мъгла.

RT55/501С Разпръсквач пистолет със стандартен
конектор 1/2.
Лесно приспособим за работа със сбита струя или фина
мъгла. Направен от специална пластмаса, която е
удароустойчива. Ръкохватката е оребрена, което прави
възможно използването на пистолета при температура
на водата от 70º до -5ºС.

RT55/503С Разпръсквач пистолет за дъждуване със
стандартен конектор ½
Прецизно направени отвори, които разпръскват водата в
мека струя, подобно на дъжд.
Направен от специална пластмаса, която е
удароустойчива. Ръкохватката е оребрена, което прави
възможно използването на пистолета при температура на
водата от 70º до -5ºС.

Стационарен разпръсквач.
За тревни площи и градини.
С шип за застопоряване при поливане.
Изработен от устойчива на удър пластмаса.
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RT55/672С – квадратна форма на разпръскване
RT55/674С – кръгла форма на разпръскване

Клиновиден стационарен разпръсквач.
За тревни площи.
Със стабилна база-колче, което го прави стабилно при
поливане.
Направен от здрава пластмаса.
Може да се използва поединично или в серия
RT55/604С
RT55/621С

RT55/669С
Разпръсквач – „Пеперуда”
Стабилна плъзгаща се база – дължина 227
мм., широчина 202 мм

5

Плъзгащ се разпръсквач
RT55/669С Семпъл, плъзгащ се разпръсквач. Прави фина струя.
За малки площи цветя и зеленчуци. Препоръчителна площ за
използване 65 м². Площ на разпръскване 9 м. диаметър.

RT55/548С Разпръсквач със система за дозиране на тор.
Практичен и семпъл начин за подхранване.
Може да се използва като система за
торене или само за поливане.
Резервоарът се напълва с тор, дозата се
наглася на скалата, натискате спусъка и
смесването става автоматично в
определената доза.
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